
erejét azonban a Róm 12,12 vil ágitja meg: .A buzgóságban ne lankadjatok,
legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok. A reményben legyetek
örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban áll hatatosak, segIt
setek azokon, akik szükségben vannak: Tudjuk, hogy az Igéret , amely re
ményünket felébresztette, csak a halálon túl érhető el, de csak azzal a hely t
áll ással. amelyet itt tanús ítunk. A remény pozi tiv erény, nem passzív várás.
Csak abban van meg, aki buzgó a kötelességteljesítésben, tü relmes a nehéz
ségekben, állhatatos az imában és együtt érez mások bajaival. Az öröm abból
fakad, hogya hittel az élet forrása felé Irányítottuk életünket, és tudjuk,
hogy fáradozásunk nem hiábavaló. Igazi öröm csak az lehet , amelyben benne
van amaradandóság blztos ítéka. Krisztus ezt a teljes örömet Igérte (Jn
16,24). de csak azoknak, akik kitartanak mellette, illetve őt követik. Külön
hangsúlyozza, hogy .arnlt az ő nevében kérnek az Atyától ", azt ls megszerzi
nekik.

Az evangéliumi tan ítás tehát nem szakítja el egymástól a túlvilági jutal
mat és a földi kötelességteljesítést, hanem erőteljesen összekapcsolja. Vi
szont az öröm elővételezésével segitséget ad, hogy akkor is helytálljunk,
amikor az erény a kereszt botrányát és balgaságát jelenti. Láttuk, hogy a
természetes előretörés, a haladás vágya ott rej lik az emberben, s az alkotás
gyönyöre az öröm fo rr ása is lehet. Az i lyen öröm azonban nem győzelmes,

mert előbb-utóbb minden kihull a kezünkből. A keresztény remény ott jön
segitségünkre, ahol személyiségünk, öntudatunk igazi értelméről van szö, Ha
nincs beteljesedés, akkor a trag édia hordozójává vál ik az a kevés szépség is,
amit az életben megszereztünk. Ha nincs teljes igazság, akkor mire való a
keresés? Ha nincs örök élet , mi re való a szeretet? Ha nincs Igazságosság ,
mire való az erkölcs i felelősség? A reményből fakadó örömet azok a feleletek
alapozzák meg, amelyeket én, a hivő ember adok ezekre a kérdésekre.

Zichy Aladár

REM~NY A HARM ADIK VILÁGBAN

A következő néhány gondolat kísérlet a harmad ik vil ág reményéről alko
tott véleményünk t isztázására és elmélyítésére. A következtetések egyben
Irányt is mutatnak a harmad ik világhoz való viszonyunk keresztényibb szel
lemben való alakitására.

A közvetlen kérdés ebben az összefüggésben arra vonatkoz ik , hogy mennyi
a remény a harmadik világ számára, azaz mi menny i esélyt adunk neki? De
éppen ezt a kérdést kell egyelőre kikapcsolnunk ahhoz, hogy a problémát
helyes és eredményre vezető szempontból vizsgáljuk. Más szóval: egyelőre

nem úgy beszélünk a harmadik világ vágyairól, esélyeiről és adottságairól,
ahogyan a kívülállók lát ják, hanem úgy, ahogyan mindez a harmadik világ
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emberét éri nti létének teljességében. Félrete sszük a .szur kolö" érzelme it,
érdeklődését. buzdító megnyilvánulásait a .hazal futball csapat" Iránt. s Igyek
szünk magunkat beleélni a csapat meccs alatti feladatalba. küzdelme ibe. lel 
kesítő pillanatainak örömeibe és általában egész lelkiállapotába. Hiszen ha a
szurkolók tudják is befolyásolni a . rneccs" kimenetelét. a döntő mégis csak
a csapat teljesítménye. ez pedig tudásuk, összjátékuk és nem utol só sorban
a győzelembe vete tt hitük függvénye . Nem arról lesz tehát sz ö, hogy rnl mit
kívánunk a harmadik világnak. vagy mit remélünk a harmadik vilá g számára.
hogy elérik·e az Iparosodás ilyen vagy olyan fokát, az évi 500 dollár át lagjö
vedeimet a következő évtized vagy évszázad alatt. hanem arról. hogy az
afrikaiak. délamerika iak és ázsiaiak mit és hogyan remélnek saját jövőjükre

vonatkoz ósn. Ezzel leveszünk egy napszemüveget. amely körvonalaiban hű,

de mégis színezett. tehát hamis képet adott volna. Elkerüljük annak a ve
szélyét. hogya harmadik világ reményét csak aszerint értelmezzük: mennyi
a m i reményünk arra. hogy sikeresen küzdenek egy emberi bb életforma
kialakításáért.

Milyen a harmadik világ reménye?

A remény meglehetősen sokrétű fogalom. Hasznos lesz talán klhámoznl
igazi értelmét. Mik is a reménység összetevői?

a) A remény időbeni tény . s mindig a jövőre vonatkozik. Az elkövet kezen
dő idő ad neki értelmet. Jövő nélkü l nincs remény. A jövő az a dimenzió.
amelyben a remény mozog.

b) A reménys ég ismeret. valami olyannak a tudata. ami különbözik attól .
ami van. Még ha éppen azt remél jük is . hogy semmi sem változik. akkor ls
változik valami . s ez a saját korunk . amelynek haladásához viszonyítva a vál
tozatlanság ls teljesítménynek tűnik . A remény abban a tudatban keletkezik,
hogy van valami . rnas" . a legtöbbször új. és hogy lehetséges ennek az elér é
se. birtoklása.

c) A remény vágy. Az újat, a mást nem nézzük szenvtelenül. érdektelenül.
hanem óhajtozunk birtoklása után. A remény fogékonyság.

d) Ugyanakkor a remény hit annak lehetőségében. hogy a . m ás" a ml
számunkra is elérhető .

e) A remény. legalábbis az .okos" remény tevékeny. Nem vár ölbet ett
kézzel. tétlenül . hanem igyekvő . előkészítő.

Képbe foglalva: a remény függőhíd egy víz két partja között, Híd. amely
a jelent összeköti a j öv ővel. amely egyeseket kétségekkel kínozva. másokat
lendülettel gazdagítva az adottságok és a lehetőségek közé feszül. A remény
távlatokat teremt. O maga egy új dimenzió.

Mit jelent ez a harmadik világnak? - Mindent ! Hiánya poklot , megléte
fölbecs ülhetetlen lehetőségeket.
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Használjuk fel a fönti pontokat állításunk megv izsgálására !

al A remény : jövó. A jövó pedig éppen napjainkban táru l ki a harmadik
világ elótt. Az ósember kézból szájba élt. S föltehetóen ugyanígy gondol
kodott is. Látóköre sz úk volt és röv idtávú. A földműves általában vetéstól
vet éslq, aratás tól aratásig gazdálkodik. esztendókben számol. A mode rn világ
az iskol ák, tervez ő irod ák. évtizedekre szóló befektetések kor ában egyre job
ban el őre gondol kodik és tervez. A jövó sokszorosára tágul. S lassan ez a
világ megnyíl ik a fejlódó ors zágok számára is . Az új életmód ott is egyre
jobban az átla gember problémájává és vérévé válik. Elóször a városi lakos
ságé. aztán a vid ékieké. Több teret kap a reménység . S ahol ez a folyamat
egyszer megindult, ott nemzedékek élik meg a régimódi fekete-fehér kes
kenyfilm átalakulását színes sztereof ilmmé. S mind en nézónek személy sze
rint kell választan ia, kinyitja-e szemét a szélesebb kép fel fogására . A meg
változott perspektívák egészen újszerű választási lehetóségek elé állitják a
harmadik vil ágot .

b) Azt mondtuk, a reménység tudomás vagy tudomásszerzés valami újról
vagy másró l. Ily en szempontból a harmadik világ szinte áll andó forradalom
ban él. Isten háta mögötti kis falv ak kapnak beköt őutat . telefont. repüló zúg
még a nomádok feje fölött is , színtiszta buddhista egyetemeken muzulmá n
és keresztény vall ási felfogásoka t lehet vagy éppen köt elezó tanulmányozn i.
s a tranzlsztoros rádió varázsa éppúgy megbűvölte az eszkimókat, min t a
sivatagok népét vagy a pápuákat. Az egész fejlódó világot elárasztotta az új ,
a .rn ás" létezésének tudata . ami annál több lehetóséget . sót okot nyújt vala
milyen értelmű remény kicsírázására, mennél személyesebb vonatkozásba
kerül az egyénnel. A remény okai megsokszorozódtak. Egyre több a távoli
part. amelye k felé hidakat lehet verni.

cl A remény vágy , fogékonyság . M ind en hagyományhűség . sót maradiság
ellenére - amit érthetó módon fóleg az idósebb nemzedék képvisel - egé
szen egyértelmű áramlat figyelhetó meg a harmadik világban az új. a más
felé . Ez az irányzat nem föltétlenül ki fe jezett, sokszor nem is tudatos. sót
néha tudatellenes. De hihetetlenül erós. Nagy ítóva l kellene keresni olya n
sz övlv őt , aki nem tartaná fontosn ak az ipari államok gazdasági színvonalának
és szellemi értékeinek elérését. A harmad ik világ elismert és hangoztatott
célja a lemaradás lehetó leggyorsabb megs zünt etése. Mivel pedig az iparoso
dott népek maguk is egyre gyors abban fejlódnek , a harmadik vil ág népeinek
álma Csizmás Kandúr hétmérföldes lépteit igényl i. A változások irá nt i befo
gadó képesség - elméletben legalábbis - óriási. A vágy hiánya tehát nem
gátolja sem a jövendó kiszélesedését (al . sem a tudás kiterjedését lb] .

dl De hogy állunk a hittel . amely a remény tárg yát az elm életi szférákból
a megvalósítás lehetóségének szintjére hozza? Azzal a megérzéssel. meggyó
zódéssel , hogy mind ez elérhetó? - Kétségtelenül ebben a pontban az egyén
is , a társ adalom is latolgat. Osszeveti a jelenlegi helyzetet a kilátásban l év ő

úJjal, a mással. a megk ívánttal , a remén y tárgyával. Mekkorák az esélyek?
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Lehet-e hinni? Érdemes-e hinni? Vagy csak hitegetnénk magunkat? Termé
szetesen mennél nagyobb az úr a jelenlegi adottságok és a .rn ás", a vágyá
lom vagy a tervek között, annál nehezebb hinni. Mennél hosszabb a híd az
egyik a partról a másikra. annál messzebb kell menetelni. Azaz hogya híd
hasonlat éppen ezen a lényeges ponton nagyon sánt ikál. mert a bizakodás
útja sokkal rögösebb, mint az egyik partról a másikra vert híd. Nem technikai,
hanem egzisztenciális problémáról van szó. Inkább az örvényes vizekben való
úszással mérhető össze, ahol a pörgőkben újra meg újra megszédül az ern
ber, s ha még tud, visszakívánkozik vagy visszaindul a régi partokra. Nem
csak tejet-mézet hozott tehát a sok új távlat. Rengeteg kétséget is . Valahogy
úgy lehet ezt a lelk iállapotot el képzelni , mint azét a fáradt emberét. aki
úszás közben lapos szemszögből rosszul , a valós ágnál sokkal rövidebb távra
becsüli a távoli partot. Vagy azét, aki hosszú gyaloglás után a hegycsúcsra
érkezve fedezi föl, hogy az igazi csúcs még egy völggyel odébb van. Hogy
mindjárt gyakorlati és igazán gyakori példával szolgáljunk, arra a számtalan
gyerekre kell gondolnunk, aki szülei biztatására és áldozata árán elvégzi az
elemit (s ezzel kiszakad szülei világából, az új felé fordul) , és azután az
elmaradott vid ékről a városba kerülve fölfedezi. hogy jobb sors, szellemibb
élet helyett ezer és ezer reménytelen sorstárssal együtt az utcán fog tengőd

ni továbbtanulási lehetőség és munka nélkül. Nagy derűlátás és erő kell az
ilyen fölfedezések, kiábrándulások áthidalására. Aki ezzel nem rendelkezik,
könnyen kétségbees ik. A kétségbeesés a remény hiánya . Nem olyan állapot.
amelyben az ember boldog és alkotásra képes.

e) Azt is mondtuk, hogy az .okos" remény tevékeny. - Vannak emberek,
akik remélnek, de csak a kezüket tartják alamizsnáért. A harmadik világ jó
részben ilyen . Nem is lustaságból, inkább mert a változás lehetőségével

kapcsolatos eddigi tapasztalatuk olyan gyér, a beteljesedésbe vetett bizalmuk
olyan gyenge. hogy ebből fakadó ener giájuk egyszerűen nem elég pozitív
tevékenység kifejtésére. S itt nyilvánul meg ismét a föntemlített sikerhit
döntő szerepe . Aki megrendül , az elgyengül. ellankad, fuldoklik. Nem éri el a
túlsó partot. Vagy neki sem indul. Mennél nagyobb az űr, annál nagyobb
reményívre van szükség áthidalására. s annál kisebb az eshetőség, hogy az
ilyen remény megszületik. De ha nincs remény, vagy csak gyenge. akkor
nincs ami ihlesse az alkotó tevékenységet, s ezáltal biztosítsa a remény be
teljesülését. Az igyekezet valamiképpen egyenes arányban van a lelki cél
tudatossággal. Azonban nem feltétlenül fordított arányban a lehetőségekkel,

hiszen az ember képes a fel adatokkal nőni. Viszont az feltétlenül igaz, hogy
van az ívnek egy feszültségi pontja . ahol a feladat nyomasztó méretei (vagy
a lehetőségek megtévesztő sokasága) passzlvltáshoz, letargiához vezet. Ha
fejlődni akarunk, akkor ezt - mondanunk sem kell - el kell kerülni.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk: korunkban a harmadik világ
számára ugrásszerűen megsokszorozódtak a reményre kínálkozó alkalmak.
azaz megnőtt a remény iránti igény. Ugyanakkor megnőtt a jelen és a jövő
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feszültsége is; a lehetőségek tébo lyitó méretei csábitják a harmadik vil ágot
arra, hogy a .nagyobb tét - nagyobb kockázat - nagyobb esélyek" alapon
játssza életét. Ebben a játszmában fontos szerep jut a te rmészetes optimIz
musnak, életörömnek, vagy méginkább: a bizalomnak, hitnek . I:s a vallásnak
döntő szerepe van ezen hit form álásában. Itt azonban kénytelenek vagyunk
egy f igyelemreméltó jelenségre rámuta tn i. A harmadik vil ág különbözö val
lásalnak vilá gképe számtalan területen ellentétben van az új s zerű , a fejlődés

nek jobban megfelelő, teljesebb választ nyújtó világ képpel. S még gyakrab
ban a vallások álta l el ismert társadalmi és gazdasági rend ütközik az új , az
ésszerűbb . a reményekkel összhangban álló renddel. Ily en körülmények között
elkerülhetet len, hogy a vall ás, amely a hit er ős tt és ére lenne hivatott, maga
ls súly os válságba ne kerüljön .

Miben remé l a harmadik világ?

Felvetődik a kérdés a harmad ik világ remé nyének tárgyát Illetően . Nehéz
lenne ezeket válaszként fon toss ági sorrendben osztál yoznl. De talán egy pár
szóval ecsetelnl lehet azt az által ános képet , amelyet akkor nyer az ember ,
ha néhány évet töltött a harmadik világ különböző népei között.

Először is: népe válogatja. Másodszor: a népeken belül ls hihetet len kü
lönbségek vannak. Egyik-másik, például ásványi kincsekkel megáldott ország
ban a gazdagok gyerm ekei Európában vagy I:szakamer ikában nevelkednek.
Testi -szellemi fejlődésük számára minden l e hetőség megadatik. Mié rt lenne
az ilyen réte gbeli nek más vágya, mint egy európainak - hacsak (kivételes
esetekben) el nem szánja magát arra , hogy nemzete sorsának megjavulásában
remél, s azért dolgozik?

Minden fejlődő nép alapvető Igénye elsősorban testi , fizikai. Ez az állitás
igy áll , ahogy van. Ami nem azt jelent i, hogy nincsenek szellemi igényeik,
s azt sem, hogy az európa iaknak keves ebb a fi zikai igényük. Csupán azt,
hogy a dolgokn ak - már csak I dőben is - nagyobb szerep jut a fizikai
szint en. S ugyanakkor épp ez a szint az, ahol a civilizáció annyi újdonságot
hozott : coca-eolát rizsbor helyett, fl anellinget daróc helyett, tranzisztoros
rádiót. Gyors abb az autó, mint az öszvér, jobb a t űz- és viz álló pléhfödél ,
mint a zsúp, hasznosak az elnyúhetetlen vasszerszámok , gépek , és kl tudj a
még rní minden, nem is szólva az inj ekciós tú és a gyógys zerek külön var á
zsáról. Mint mondtuk, a különbség annyira szembeötlő, a kénye lem annyira
csábitó , hogy ennek az alapvető fejlődésnek kivánatosság ához egy pillanat ig
sem fér kétség. Ez a következtetés persze sokszor szimplifikálás eredménye,
mert az autógyár nem a dzsungel vagy a sivatag közepén lévén, a több
ségnek halvány fogalma sincs , micsoda bonyolult összmunkára és milyen
preelzlóra van szükség egy modern jármú gyártásához. - A fizikai csodák
nagyratartásának van aztán egy mási k oka is, amit mi európa iak már ali g
értünk meg, mert megszoktuk a bebiztos itott életet. Ez az ok a fizikai szen-
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vedés (éhség, hideg), amely időről-időre meglátogatja azt, aki szegénységé
nél fogva a létminimum határá n él. A fi zikai igények nagyobb fokú kielégíté
se, azaz a gazdasági fej\ödés létkérdés.

A szellemi igények (tudás, művészet iránt) nem ilyen fejlettek, s ha
igen, akkor sem a széles rétegeknél. Az alapvető igény azonban mindenütt,
s főleg a fiatalokban fölfedezhető. Az iskolarendszerek mindenütt európai
amerikai mintára vannak megszervezve. Pedig ez olykor logikus ellentétben
áll sok fejlődő ország felfogásával. A ml iskolarendszerünk ugyanis többek
között egy bizonyos társadalmi berendezkedés szüleménye, és ugyanakkor
előkészítője is. Az afrikaiak és ázsiaiak közül pedig sokan kifejezetten két
ségbevonják az európai-amerikaí társadalom rendszerét, azaz az ottani emberi
együttélés és munka formáit . .Az európai szociális rendszer még a fejlő

désért sem kell" - mondta egyszer egy fiatal kameruni katolikus pap, aki
hat évet szeminaristáskodott Franciaországban. A legtöbb afrikai sokkal in
kább társas lény, a legtöbb ázsiai sokkal udvariasabb és több önuralommal
rendelkezik, mint az átlag európaI. A harmadik világ reménye tehát az - s
embertelen nagyvárosainkra gondolva, talán velük együtt kellene remény
kednünk - , hogy az európal-arnertkal gazdasági rendszer alkalmazása ellenére
is sikerül kialakítani egy emberibb közösségi életformát. Mindennek ellenére
meg kell állapítani, hogy némelyik öregebb kultúra megkövesedett szociális
rendszere a fejlődő országokban maradandó elkeseredést. letargiát és króni
kus reménytelenséget okoz.

Vajon rem él-e a harmadik világ egy új hitet, egy más vagy megújult val
lást, amely jobban megfelel a .re-llqlo" összes funkciójának? Ez igen kemény
kérdés. De talán igaz, hogy ab ovo nem. Ha viszont egyes .gyengébb" val
lások követői, mint például a konfucionisták és az animisták megismerked
nek a kereszténységgel vagy az iszlámmal. akkor fölébredhet bennük az
igény, és magatartásuk várakozóvá, sőt keresővé válhat.

A boldogság kérdése a harmadik vil ágban élő európaiak között nem ritkán
parázs vita tárgya. A harmadik világ szilárd meggyőződése - kivétel esetleg
az a kiváltságos réteg, amelyik tanulmányi vagy más okból Európában vagy
Eszakamerikában élt -, hogy a civilizált világ boldogabb. Következésképp
föltétlenül kívánatosnak tartja fejlődésének utánzását. Reménye egy gondo
latban kifejezve: fejlődés a boldogság felé. S nem természetes ez? A harma
dik világ embere még fizikai nehézségekkel kínlódik: éhség, hideg, forróság,
nehéz testi munka, fertőző, v isszataszító betegségek stb. Neki tehát a fizikai
igények tűnnek fontosnak, a szellemiekhez még nincs jó szeme. Tanúja viszont
annak, hogy az európaiaknak minden fizikai igényük ki van elégítve. Hogyne
lenne ezek után az a benyomása, hogy ez az az állapot. amely közel van a
boldogsághoz, de legalábbis a meglégedettség magas fokához? Az európai
viszont - az értelmiségi minden esetben - azt látja: milyen egyszeru,
felelősség és bonyodalmak nélküli keretekben játszódik le a harmadik vil ág
átlagemberének élete. A mostoha fizikai viszonyokat teljes méreteikben nem
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értékeli, mert nem látja, vagy már nincs érzéke iránta, s elkap ja a nosztalgia
az egyszerű, természethez közeli , rendezett éle t után. Igy aztán mindegyik
fél föltesz i a másikról , hogy az a boldogabb. Az európai gyakran kételkedik
is a fejlődési segítség jogosságában és értelmében. - Ehhez a vitához talán
éppen a remény fönt kifejtett egyik összetevője szolgáltathat egy érvet: a
bizakodás, a remény, s ennek következtében a boldogság is bizonyos mérté
kig attól függ, áthidalható-e a táv a jelen és a jövő , a valós ág és a megál
modott között. A gyerekek például gyakran érzik maguk at szerencsétlennek.
mert szüleik ereje. egész személyisége elnyomó, mindenhová árnyékot vető .

Az árnyék nyugtalanít. De összehasonlítható a harmadik világ érzése az
olyan emberével is, akinek gyalog kell fölszuszognia egy olyan helyre. ahová
kötélvasút is fölvisz . Maga az az érzés, hogy nem vagyunk képesek minden
lehetőséget kihasználn i, minden ism ereteset, fölfedezettet tudni, elkedvet
lenít. Ha más nem: a civilizált világgal való koegzisztencia kényszere kétség
telen gátja a harmadik világ boldogságának. S legalább ennyivel előnyben

van a fejlettebb világ .

Kissé elvontan fogalmazva úgy fog lalhatnánk össze az eddigieket. hogya
reményigények - fizikai téren, szellemiekben. közösségi életforma, vallás
és boldo gság terén - mind egy irányban haladnak. és ez az emberiesedés,
a személyesedés iránya . Ez a fejlődés jellemző a földművesre is meg az
egyetemistára is, bár a fejlődés vonalát csak akkor lehet tétovázás nélkül
követni. ha az ember a szélsőségeket veti össze . E l őszö r a puszta lét kell,
aztán mind több és több tudás. szellemi emelkedés, kiegyensúlyozott em
beri kapcsolatok , s mindez beágyazva az általános megelégedettség (boldog
ság) érzésébe . amely végigkíséri a fejlődést. Hiszen a boldogság valósága
nem a fejlődés fokától, hanem az egyén vagy a közösség beállítottságától
függ.

Gondolatmenetünk elején azt állítottuk, hogya remény : jövő . ~s a jövő

remény-e? A harmadik világ gazdasági szakértői haboznak igennel válaszolni.
A demográfiai szakértők hasonlóképpen. A mi válaszunk mégis igen. Távlatok
nélkül nincs fejlődés . Fejlődés nélkül az élet nem emberi éle t. Ami ma a
harmadik vil ágban történik, az éppen a távlatok megnyílása. A távlatok új
hidak helyét jelölik meg. S a jelen és a jövő partjai majd összeolvadhatnak
a reményb en. A remény évtizedeit élj ük. S ezzel együtt a nagyobb tétek, a
nagyobb kockázatok évtizedeit is . Ez magában hordja a nagyobb nyereség
reményét.

A mi feladatunk

Ezzel a gondolattal visszaérkeztünk a kiindulási ponthoz, ahol elhagytuk
.szurkol ö" szerepünket. hogya játékosok szemével lássuk a . rneccset". A
Játékosok érzéseinek és vágyának tudatában térjünk most vissz a az aktí v
szurkoló szerepéhez! Mi a tennivalónk?
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- Először is mindig szem e lőtt kell tartanunk. hogy a játékos helyzete
más. mint a szurkolöé, továbbá hogy a szegény játékosé más. mint a
gazdagé. az egyéné más, mint a közösségé .

- Különös figyelemmel kell kísérnünk a szellemi-lelki igényeket. mert
ezekről körtny ű megfeledkezni. Gondoljunk csak az ötve nes és hatvanas
évek hivatalos nemzetközi fejlődéspolitikájára. amelynek szinte kizáró
lagos célja a bruttó szociális termelés látványos megeme lése volt .

- Ha módunkban áll. ügyeljünk arra, hogya harmadik világ szeme olyan
mértékben nyiladozzék. hogya hirtelen fény meg ne sértse. a re
ményeket úgy tápl áljuk. hogy a szokatla n csemege meg ne ártson .
Egészséges arány létesüljön a feladatok és a lehetőségek közt.

- Olyan reményt ébresztgessünk. amely az élet lénye ges dolgaira irányul.
hogy úgy mondjuk: integrált reményt . amely az érzéki -szelle mi igénye
ket alárendeli a tartósabb. mélyen emberi igényeknek. és az egészet
egy vonalba hozza. ~s végül

- ahol tehe t jük. legyünk segítő eszköze a remény beteljesedésének.

Zárószóként talán érdemes föl hívn i az olvasó figyeimét két álta lános
jellegű rövid könyvecsk ére. amelyek gondolatmenete nagyban befolyásolta a
szerz ő felfogását . bár nem közvetlenü l vonatkoznak a tárgyra. Az egyik Josef
Pieper német tomista filozófus ..Ober die Hoffnung" (A reménység ről) c.
könyvecskéje (München 1961J. A másik Pierre Teilhard de Chardin ..Sur le
bonheur" (A boldogságról) c. előadása (Seui l, Paris 1966) .

Morel Gyula

A SZOCIOLÖGIA USV':NV':N A REM':NV FEL':

Oszinte beszéd a reményrő l a szociológia perspektívájában is csak akkor
látszik lehetségesnek. ha a reménytelenségtől indulunk el. ha szembenézünk
azokkal a tényekkel, amelyek a bezártság. a kiszolg áltatottság . a tehetetlen
ség és a lemondás forrásai.

Luhmann szerlnt a szociológia del -ja a kiábránd ítás (Geschiift der Ent
tauschunql , azzal. hogy feltárja a társadalmi meghatározottság mértékét:
..Társadalmi determináció rej li k már az érzéklésekben és az igényekben is .
a mltoszokban. az öngyilkossági arányszámokban és a fogyasztá sban. magá
ban a nyelvben . hát még a közerk ölcsök magától é rtetődőn ek megélt tényé
ben!" l Az ember rendszerh ez kötöttségének felt árása mégis az első lépés a
szocio lógia remény fe lé vezető ösvényén. A bezártnak látszó rendszerben
ugyanis második lépésként a szabadság felfedezésére lehet jutni. A harmadik
lépésben a szabadság kiábrándító társadalmi tehetetlensége kerü l felszí nre.
Ez a határélmény nyitj a meg a tul ajdonképpeni . hitbő l való remény kapuját.
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